
Przedmiot zamówienia

Osuszenie i izolacja pionowa   ścian   fundamentowych   oraz naprawa tynków piwnic budynku   
Urzędu Miasta      - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej".  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Wykonanie wielobranżowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej osuszenia i izolacji pionowej 
ścian fundamentowych oraz naprawa tynków piwnic budynku Urzędu Miasta Płocka wraz z 
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego oraz złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę.

Stan istniejący 

Ogólna charakterystyka budynku 

Budynek Ratusza Miejskiego był budowany w obecnej formie od roku 1824. Sąsiednia zabudowa 
była stopniowo adaptowana  i włączona funkcjonalnie do podstawowego budynku. Obiekt 
zlokalizowany jest w zachodniej części Starego Rynku stanowiąc jego zachodnią pierzeję.
Budynek główny Ratusza składa się z trzech obiektów przylegających do siebie, powstałych w 
różnych okresach czasu i różniących się między sobą m.in. wysokością, szerokością traktów itp.
- część A, południowy narożnik od strony ul. Kazimierza Wielkiego
- część C, środkowa część obiektu
- część B, północny narożnik od strony ul. Zduńskiej

Część A
Budynek w rzucie ma kształt prostokąta i jest całkowicie podpiwniczony. Układ konstrukcyjny: 
podłużny, dwutraktowy. Segment A wybudowany w roku 1805, jako obiekt jednopiętrowy, z dachem
dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. W roku 1940 dobudowano II piętro i wykonano 
elewację dostosowaną do wyglądu środkowej części Ratusza.
Ławy i mury fundamentowe – wykonano z kamienia polnego na zaprawie wapiennej, zaś ściany 
piwnic z cegły  ceramicznej na zaprawie wapiennej.
Stropy nad piwnicą – sklepienia ceglane łukowe 
Wysokość kondygnacji w świetle stropów piwnicy – 3,00m 

Część B
Budynek w rzucie ma kształt prostokąta i jest całkowicie podpiwniczony.
Układ konstrukcyjny: podłużny, dwutraktowy. Segment B został wybudowany w roku 1853. 
Ławy i mury fundamentowe – wykonano z kamienia polnego na zaprawie wapiennej, zaś ściany 
piwnic z cegły  ceramicznej na zaprawie wapiennej.
Stropy nad piwnicą – sklepienia ceglane łukowe i jako stropy Teriva 
Wysokość kondygnacji w świetle stropów piwnicy – 2,02m (sklepienia ceglane łukowe) i 2,30m 
( stropy Teriva)
                           
Część C
Budynek w rzucie prostokąta  i jest niepodpiwniczony.
Układ konstrukcyjny: podłużny, dwutraktowy. Segment C został wybudowany w roku 1825. W roku 
1890 została wybudowana ośmioboczna wieżyczka o konstrukcji drewnianej kryta blachą 
miedzianą. Budynek główny posiada indywidualny wpis do rejestru zabytków pod nr 158/728, data 
wpisu 07.05.1962r.
Ławy i mury fundamentowe – wykonano z kamienia polnego na zaprawie wapiennej, zaś ściany 
piwnic z cegły  ceramicznej na zaprawie wapiennej.
Stropy nad piwnicą – sklepienia ceglane łukowe 
Wysokość kondygnacji w świetle stropów piwnicy – 2,85m 

W 1997 roku wykonana została rozbudowa Ratusza. Na dziedzińcu  dobudowana została sala 
konferencyjna powiązana z frontową częścią budynku. Wszystkie części budynku Ratusza zostały 
przebudowane funkcjonalnie. Drewniane stropy kondygnacji wymieniono na żelbetowe, 



wymieniono dach wraz z konstrukcją,  okna, zamontowano dźwigi osobowe.
Podczas realizacji rozbudowy nie wykonano izolacji  przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

Obecnie sklepienia ceglane są bardzo zasolone i zawilgocone. Pomiary wykonane 
miernikiem wilgotności CAISSON GM-100 wykazały zawilgocenia przekraczające 5%. Tynk 
wapienny na ścianach jest zmurszały, kruszy się  i odpada. Na ścianach wyraźnie widoczne 
są ślady zawilgocenia. 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia na posłużyć Zamawiającemu do 
należytej realizacji inwestycji, począwszy od przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy robót poprzez realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania.
Dokumentacja techniczna musi być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r  wydanego w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego.
Na prace budowlane, które będą wykonane w ramach planowanej inwestycji wymagane jest 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Stąd dokumentacja projektowa, służąca  do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych musi składać się z:
-) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
-) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w §5 w/w Rozporządzenia
-) przedmiaru robót w zakresie , o którym mowa w §6 w/w Rozporządzenia
-) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Powinny one zawierać 
rysunki  w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w 
projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu , rozwiązań 
budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń 
budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach 
projektu budowlanego nie jest wystarczające dla sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
W rozwiązaniach projektowych będą wskazane wyroby budowlane ( materiały i urządzenia)  
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego 
stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego.

Specyfikacje techniczne 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią opracowania zawierające zbiory 
wymagań, które są niezbędne  do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Specyfikacje muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 3 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, stanowić będą dokument 
załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w procedurze przetargowej na 
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Zakres prac związanych z projektem:
-) wykupienie mapy do celów projektowych
-) inwentaryzacja budowlano - instalacyjna obiektu w zakresie niezbędnym dla opracowania 
   dokumentacji 
-) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego ścian fundamentowych budynku oraz przyjęcie 
   technologii  zabezpieczenia i napraw ścian piwnic.
-) uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego
-) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych branżowych,
-) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
-) wykonanie przedmiarów i kosztorysów
-) złożenie wniosku do pozwolenia na budowę 



Wymagane jest aby dokumentacja techniczna została przekazana Zamawiającemu w formie 
papierowej i elektronicznej w następujących ilościach:

w wersji papierowej:

- projekty budowlane wszystkich branż - po 5 egz ( z czego 4 egz. zostaną załączone do

  wniosku  o wydanie pozwolenia na budowę)

- projekty wykonawcze wszystkich branż - po 3 egz

- przedmiary robót wszystkich branż - po 2egz.

- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż - po 2egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż -po 2egz.

w wersji elektronicznej - na płycie CD w 2egz. przy czym:

część opisową opracowań dla poszczególnych branż należy przekazać Zamawiającemu 
sporządzoną w dokumencie tekstowym Microsoft Office lub w formacie PDF, natomiast część 
graficzną ( rysunki, zdjęcia itp) oraz przedmiary i kosztorysy  w wersji oryginalnej i w formacie PDF.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia wraz ze 
złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę - do dnia 15.12.2015r 

Przed złożeniem oferty zamawiający proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej w celu pozyskania 
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i 
wykonania zamówienia. Zaleca się także aby zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie 
dodatkowe informacje, które mogą być  konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji
lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
Wykonawca otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w 
imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania, w tym uzyskania decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 


